
Додаток 11

ло IHcTpyKuii цро складанюI i виконання розпису
,Щсржавного бюджсту УкраiЪи

довIдкА
про змiни до кошторису

на 2018 piK

Вид бюджету державний
код за едпоу та наfu,rенувшллrя бюджетнотустанови 00493б98 Таврiйський державний агротехнологiчний
wпiпдпсrлтрт,

код та HirзBa вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитуванЕя бюджегу 220 MiHicTepcTBo освiти i наvки Украiни
код та назва програrr,rноi класифiкацii видаткiв та кредит}ваЕня державЕого бюджету 2201190 Виплата академiчних
стипеIцiй стyдентам (кyрсантам) вищих навчальних закладiв
(код таЪазва прогршrноi класифiкачii видаткiв та кредитув.lння мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програл,tноi класифiкаltii
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв / Тшичасовоi класифiкацii видаткiв та кредитувztншI дJIя бюджgгiв мiсцевого
саil,rоврядуванIul, якi не застосовують програrr,rно-цiльового мегоду) )
ПИстава Реесm змiн ГУДКСУ у Запорiзькiй обл. 02.02.201 8 р.

Су_ма змiн (+, -)

:1_ цкоджр-JцIя-:-у*:рл_9_19_
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,i бюdжеmнuмu усmановалru зzidно iз 
.

250 l 0200 i наdхоdлсення,ulо ompuMaHi Bid

25010400 наdхоDuсення бюduсеmнuх. усmанов Bid j

ремiзацii в усmановленому поряdку i

iншi dсrcерела власнllх наdхоdасень
бюdлсеrпнлtх усmанов

2 5020200 коulmu, Lцо оmр|Oуrуюmь .усmановu вid
пidпрuемсmв, орzанiзацiйчu

фiзччнчх осiб dля вlfконання цiпьовttх
захоdiв

2 5020300 коulmu, що оmрлuчrwmь вutцi навчальнi
заклаdч Bid розмitцення на dепозumах

muм ч ас ово вiл bHtM бюdже mнtх кош mi в,

оmрu.uанt|х за наdання плаmнlш послу?
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Най-uенування

,| Залuutок коulmiв на почаmок року

lr

Код** загальний
фонд

спецiальний

фонд
разом

1 2 3 4 5

+492500 +492500

доходи (розписати за кодами
класифiкацii доходiв бюджету)

+492500 +492500

2 50 1 0000 послу2u, uуо наdаюmься бюduсеmнtьмu
усmановаlуru, зzidно iз законоdавсmвом

25010300 шlаmа за opeHdy майна бюdэюеmнtа
усmанов

25020000

2 5020 l 00 блаеоdiйнi внескu, zранmu mа dарункч

фiнансуванлrя (розписати за кодаN4и
класифiкацii фiнансування бюджету за
типом боргового зобов'яза"тrня)



повернення кредитiв до бюджету
(розписати за кодами програмноi
класифiкачii видаткiв та кредитування
бюджету, класифiкацii кредитування

креduпiв з бюdэюеmу
u за Koda,пlu класuфiкацii

Головний лбчхгалтеD
.l.&аd6{цzеL Т.О. Крчтiкова

нижчого рiвня, KpiM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчilль}lих закладiв, яким
удерж.lвному бюджетi.

бюджетних коштiв за вiдповiдними кодztми класифiкацii, тiльки за якими вносяться змiни.
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(розписати за кодап4и
класифiкаuii видаткiв
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